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الفصل الرابع
ختتاماإل

نتائج البحث.أ
النتائج هذا البحث هي :

اية هللا تنقسم عملية التعليم احلوار على الطالبات الصف الثامن يف املدرسة هد.١
رام إىل ثالث مراحل عداد كل ما تقوم املعلمة . التخطيط؛١، وهي: ما

علمة املادة من خالل خطوات منظمة، ؛ تنقل امل. التنفيذ٢تتعلق بعملية التعلم، 
مستوى مهارات الكالم لدى ةحظ؛ تقدم املعلمة متارين وتال. التقييم٣و 
ات.بلاالط

ثريًا إجيابًيا يف حتقيق نتائج تعليظهر تعلت.٢ من خالل اتبالم الطيم مادة احلوار 
دة مهارات ال دة االهتمام بتعلكالم ز يف م اللغة العربية يف الفصل الثامنيوز

.٢٠٢٠/٢٠٢١العام الدراسة .اية هللا ماتراماملدرسة هد
قرتاحاتاإل.ب

للغة العربية، ألن اللغة العربية أو اللغة األجنبية يف جوهرها .١ طقة  خلق بيئة 
لنسبة لنا  لن تعمل إذا مل يتم تطبيقها يف احلياة اليومية، لذلك من املهم 

عتاد الطالب عليها.يالعربية يف البيئة املدرسية حىت استخدام اللغة 
دوافعطلباتاليشعرحبيثستماعاإلملهاراتالسمعيةتوفري املوادينبغي.٢

االعربيةاللغةمنكلماتواعتادوا .الناطقني 



٦٣

راجعقائمة امل

.٢٠٢٠،يوجياكر،اللغة العربية بطريقة القواعد وأمهيتهاةتعليم،حممد أشعري
امللك عبد هللا بنمركز ،سؤال عن اللغة العربية١٠٠مساعل صاحل و أصدقائه،إحممود 

الطبعة ، فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر، خلدمةعبدالعزيز الدويل
ض،األوىل .٢٠١٥،الر

.٢٠٢١،سوري،املوجه الرتبوي اسرتاتيجيات التدريس،حممد عيدو بركات
، دار النشر الدويل،أحدث االجتاهات يف تعليم اللغة العربية،خالد حممود حممد عرفان
ض، الطبعة األوىل . ٢٠٠٨، الر

ا النظرية والتطبيق،على أمحد مدكور ، يبدار الفكر العر ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
.٢٠٠٦، القاهرة-مدينة نصر، الطبعة األوىل

اململكة العربية ، مكتب الرتبية العريب لدول اخلاجل،مبادئ تعلم وتعليم اللغة،دوجالس براون
ض، السعودية .١٩٩٤،الر

مناحج وأساليب البحث العلمي النظرية ، عثمان حممد غنيمو رحبي مصطفى عليان
.٢٠٠٠،الطبعة االوىل،عمان-دار صفاء للنشر والتوزيع، والتطبيق

جامعة السلطان الشريف قاسم،أمهية تعليم اللغة العربّية يف فهم القران العظيم،ألويزار
و، اندونيسيا ،السنة الثامنة، العدد االول، يونيو-املناراإلسالمية احلكومية ر

٢٠١٧.
إستخدام الوسائل البصرية الصورة الشمسية لرتقية مهارة الكالم مبادة ،أريس ويديياسطامو

يف تعليم اللغة العربية لطالبات الصف العاشر "ب" قسم علوم اإلجتماعيةاحلوار
كلّية الرتبّية ٢٠٢٠،لمدرسة العالية املعلمات "معارف" فونوروغو السنة الدراسية ب

.٢٠٢٠،فونوروغو،اجلامعة اإلسالمّية احلكومّيةو العلوم التعليمية
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حتليل الكتاب املدرسة يف تعليم اللغة العربية للمرحلة املتوسطة (دراسة يف رحيان درويس، . 
هيل املعلمني، جامعة قسم تعليم اللغة، )٢٠١٣منهج  العربية، كلية الرتبية و

.٢٠١٧الرانريى اإلسالمية احلكومية،
حتليل املواد التعليمية على " كتاب اللغة العربية مبدخل العلمي ملنهجسابطة صاحلة، 
حسن الدين" اإلسالمية ، كلية الرتبية والتدريس،  "٢٠١٣ جامعة "سلطان موال

٢٠١٩،احلكومية بننت
MANتطبيق الطريقة املباشرة ىف تعليم احلوار بـــ،ثبريينحممد 2 Sigli،لد السابع، ل ساننا : ا

.٢٠١٧،يونيو-العدد األول يناير
"حبث وصفي FORSIKA"حتليل املواد التعليمية يف كراسة التدريبات حافظ حق الكرام، 

، كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة موالسالميةكيفي يف املرحلة املتوسطة اإل
٢٠١٤سالمية احلكومية ماالنغ، براهيم اإلإمالك 
Jurnal، ٢٠١٣دارة تعليم العربية على أساس منهجإزكية العابدة،  Ummul Qura Vol

2X, No. ،Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan ,7201

,Endang Munawar, Mochamad Syaifudin أسلوب التدريب ااملتواصل يف تعليم احلوار
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املقابلة مع املدير املدرسة الثانوية هداية هللا ماترام

هللا ماتراماملقابلة مع املعلمة اللغة العربية يف املدرسة الثانوية هداية 
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املقابلة مع الطالبات يف الصف الثامن مدرسة الثانوية هداية هللا ماترام
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عملية تعليم املواد احلوار على الطالبات يف الصف الثامن
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حلوار الطالبات متارس 
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LEMBAR OBSERVASI

Nama Sekolah : MTs Hidayatullah Mataram

Kelas : VIII (Delapan) Putri.

Tahun Ajaran : 2020/2021

No
Hal Yang Diamati Skor

Siswa 1 2 3 4

1

Keaktifan Siswa:

a. Siswa aktif mencatat materi pelajaran

b. Siswa aktif bertanya

c. Siswa aktif mengajukan ide

√

√

√

2

Perhatian Siswa:

a. Diam,tenang

b. Fokus pada materi

c. Antusias

√

√

√

3

Kedisiplinan:

a. Kehadiran/absensi

b. Datang tepat waktu

c. Pulang tepat waktu

√

√

√

4

Penugasan/Resitasi:

a. Mengerjakan semua tugas

b. Ketetapan mengumpulkan tugas

c. Mengerjakan sesuai dengan perintah

√

√

√

Keterangan:

4 : Sangat Baik

3 : Baik
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2 : Tidak Baik

1 : Sangat Tidak Baik

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU

No Deskriptor Ya Tidak

1 Guru menjelaskan pembelajaran hiwar √

2

Guru mengorganisasikan bahasan yang bersifat

umum menjadi pokok bahasan yang lebih sempit

untuk membantu siswa memahami materi dalam

pembelajaran hiwar.

√

3

Guru memberikan materi yang akan dipelajari

dalam kegiatan belajar mengajar melalui

presentasi kelas.

√

4
Guru ikut berperan dalam pembentukan kelompok

hiwar.

√

5

Guru memberikan dorongan motivasi kepada

siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran

hiwar.

√

6
Guru memberikan arahan kepada siswa tentang

prosedur dan aturan dalam pembelajaran hiwar.

√

7
Guru memotivasi siswa agar ada kerjasama antar

individu dalam kelompoknya.

√

8
Guru mengamati atau mengobservasi proses

pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran hiwar.

√
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9

Guru berinteraksi dengan siswa dan melibatkan

diri dalam kelompok serta menjawab pertanyaan

yang diajukan siswa secara perorangan.

√

10

Guru memberikan kesempatan kepada siswa

untuk memecahkan masalah dan mencari sumber

informasi secara mandiri.

√
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